
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„ V zmysle § 29 zák. č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej aj „zákon 
o kybernetickej bezpečnosti“), audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva certifikovaný audítor 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý pri výkone auditu overuje plnenie podľa zákona o kybernetickej 
bezpečnosti a posudzuje zhodu prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona 
o kybernetickej bezpečnosti a osobitných predpisov. 

Medzi povinnosti prevádzkovateľa základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti 
patrí o.i. aj prijímanie a realizácia bezpečnostných opatrení pri riadení kybernetickej bezpečnosti 
a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami podľa § 20 ods. 3 písm. e) zákona 
o kybernetickej bezpečnosti (resp. § 8 vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah 
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných 
bezpečnostných opatrení). 

Audítor preto pri výkone auditu posudzuje, či zmluvy, ktoré uzavrel prevádzkovateľ základnej 
služby s tretími stranami podliehajú zákonu o kybernetickej bezpečnosti a následne vyhodnocuje 
ich súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a s jeho vykonávacími vyhláškami. 

Táto činnosť audítora je podľa nášho názoru poskytovaním právnych služieb za odmenu (na 
komerčnej báze), pričom poskytovať právne služby týmto spôsobom môže výlučne osoba, ktorá 
má postavenie advokáta. Poskytovanie právnych služieb inou osobou ako advokátom, je 
neoprávneným podnikaním a zakladá trestnoprávnu zodpovednosť. 

Príloha č. 1 vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom 
štandarde audítora stanovuje požiadavky na vzdelanie audítora, avšak vysokoškolské vzdelanie II. 
stupňa v odbore právo, či postavenie advokáta medzi ne nepatrí. 

Je preto na základe uvedeného možné, aby sa audítor kybernetickej bezpečnosti pri výkone 
auditu venoval posudzovaniu právnych otázok, hoci podmienkou na získanie postavenia audítora 
kybernetickej bezpečnosti nie je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právo, ani postavenie 
advokáta? 

Osobitné požiadavky na audítora vymenované v prílohe č. 1 vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. 
o audite kybernetickej bezpečnosti a o znalostnom štandarde audítora síce požadujú znalosť 
právnych predpisov vzťahujúcich sa na kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov, 
avšak bez požiadavky na získanie vysokoškolského vzdelania II. stupňa v odbore právo, či 
postavenia advokáta. 

V zmysle § 29 ods. 3 zákona o kybernetickej bezpečnosti vykonáva audit kybernetickej 
bezpečnosti certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, ktorým je fyzická osoba, spoločník, 
štatutárny orgán alebo zamestnanec právnickej osoby.  

V zmysle § 29 ods. 4 zákona o kybernetickej bezpečnosti, zabezpečovanie auditu kybernetickej 
bezpečnosti právnickou osobou je podnikaním podľa osobitného predpisu – § 2 ods. 2 písm. c) zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, t. j. podnikaním na základe iného, než živnostenského 
oprávnenia. 

V prípade vyhlásenia verejného obstarávania na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti, 
aký predmet podnikania musí mať v obchodnom registri, alebo inej evidencii, alebo inej evidencii, 
zapísaný uchádzač – právnická osoba, ktorá sa uchádza o vykonanie auditu kybernetickej 
bezpečnosti a ktorej spoločník, prípadne štatutárny orgán je certifikovaný audítor kybernetickej 
bezpečnosti?“ 



 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovuje zákon 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“). 

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon upravuje postavenie a povinnosti 
prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný pri 
výkone činnosti, ktorá priamo súvisí s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí 
a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby prostredníctvom tretej strany, 
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 
podľa tohto zákona počas celej doby výkonu tejto činnosti; pri uzatvorení zmluvy sa vykonáva 
analýza rizík. 

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. povinnosť uzatvoriť zmluvu podľa odseku 2 neplatí, 
ak je tretia strana prevádzkovateľom základnej služby alebo poskytovateľom digitálnej služby, 
alebo ak je riziko vo vzťahu k činnosti, ktorá priamo súvisí s dostupnosťou, dôvernosťou 
a integritou prevádzky sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby 
prostredníctvom tretej strany nízke. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostné opatrenia sa prijímajú a realizujú najmä 
pre oblasť 
a) organizácie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, 
b) riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, 
c) personálnej bezpečnosti, 
d) riadenia prístupov, 
e) riadenia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími 

stranami,  
f) bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí, 
g) hodnotenia zraniteľností a bezpečnostných aktualizácií, 
h) ochrany proti škodlivému kódu, 
i) sieťovej a komunikačnej bezpečnosti, 
j) akvizície, vývoja a údržby informačných sietí a informačných systémov, 
k) zaznamenávania udalostí a monitorovania, 
l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, 
m) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 
n) kryptografických opatrení, 
o) kontinuity prevádzky, 
p) auditu, riadenia súladu a kontrolných činností. 

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. auditom kybernetickej bezpečnosti sa rozumie 
overenie plnenia povinností podľa tohto zákona, posúdenie zhody prijatých bezpečnostných 
opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na 
bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete 
a informačné systémy základnej služby a pre prostriedky, ktoré podporujú základné služby. 
Cieľom auditu kybernetickej bezpečnosti je zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej 
bezpečnosti, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a identifikovať nedostatky 
pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby na navrhnutie 
a prijatie opatrení na ich odstránenie, nápravu existujúceho stavu a na predchádzanie 
kybernetickým bezpečnostným incidentom. Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť 
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek ustanovených týmto zákonom 
vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa 
základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb. 



Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť 
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom 
vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti v rozsahu stanovenom podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ktorý vydá úrad, a to v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí 
a informačných systémov po každej zmene majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné 
opatrenia a v určenom časovom intervale. 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva 
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, ktorým je fyzická osoba, spoločník, štatutárny 
orgán alebo zamestnanec právnickej osoby. Certifikáciu audítora kybernetickej bezpečnosti 
vykonáva osoba akreditovaná podľa osobitného predpisu ako orgán certifikujúci osoby (ďalej len 
„orgán certifikujúci osoby“) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. právnická osoba zabezpečuje audit kybernetickej 
bezpečnosti prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti alebo 
certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti. Zabezpečovanie auditu kybernetickej 
bezpečnosti právnickou osobou je podnikaním podľa osobitného predpisu. Ak právnická osoba 
zabezpečuje audit prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti, 
zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone auditu kybernetickej bezpečnosti táto právnická 
osoba. 

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 
písm. l) zákona pre informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje základnú 
službu podľa § 3 písm. k) zákona a pre informačné systémy a siete, ktorých výpadok alebo 
poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie poskytovania základnej služby 
ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška č. 362/2018 Z. z.“). 

Bezpečnostné štandardy, znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pravidlá 
auditu kybernetickej bezpečnosti, časový rozsah a periodicitu vykonávania auditu kybernetickej 
bezpečnosti, podrobnosti o akreditácii certifikačných orgánov certifikujúcich audítorov 
kybernetickej bezpečnosti, certifikačnú schému a postupy pri certifikácii audítora kybernetickej 
bezpečnosti, podrobnosti o certifikáte audítora kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti 
o formáte a obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti ustanovuje 
vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti 
a znalostnom štandarde audítora (ďalej len „vyhláška č. 436/2019 Z. z.). 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Audit kybernetickej bezpečnosti je preventívnym prostriedkom prevádzkovateľa základnej 
služby (prípadne aj úradu podľa § 29 ods. 6 zákona č. 69/2018 Z. z.) v podobe príslušnej povinnosti 
prevádzkovateľa základnej služby na pravidelný výkon auditu kybernetickej bezpečnosti, 
prostredníctvom ktorého sa u prevádzkovateľa základnej služby preveruje účinnosť prijatých 
bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. 

Generickým cieľom auditu je najmä identifikovať a posúdiť zhodu prijatých 
a implementovaných organizačných a technických opatrení stanovených rozsahom 
bezpečnostných opatrení. Rovnako je cieľom auditu posúdiť zhodu rozsahu a kvality 
bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé oblasti s obsahom 
a štruktúrou bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu. Audit sa zaoberá 
posúdením aj ďalších skutočností, ktorých cieľom je zaistenie kybernetickej bezpečnosti sietí 
a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby a identifikáciou nedostatkov 
zistených auditom, či už aktuálneho alebo predchádzajúcich. 



Vo vzťahu k posudzovaniu zmlúv v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. audítorom 
kybernetickej bezpečnosti uvádzame, že audítor kybernetickej bezpečnosti nevykonáva právnu 
analýzu zmluvy, neposudzuje žiadne právne otázky, nevyjadruje sa k právnym náležitostiam. 
Audítor identifikuje a posudzuje zhodu prijatých a implementovaných organizačných 
a technických opatrení stanovených rozsahom bezpečnostných opatrení.  

Úlohou audítora kybernetickej bezpečnosti je teda reálne zistiť, či povinnosti pre 
prevádzkovateľa základnej služby uvedené vo vyhláške č. 362/2018 Z. z. pre danú oblasť 
bezpečnostných opatrení v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. sú alebo nie sú 
prevádzkovateľom základnej služby prijaté a realizované, nielen formálne uvedené v zmluve. Toto 
je v konečnom dôsledku aj úlohou auditu kybernetickej bezpečnosti.  

Zároveň dávame do pozornosti certifikačnú schému overovania odbornej spôsobilosti 
audítora kybernetickej bezpečnosti vydanú úradom ako orgánom dohľadu v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, ktorá poskytuje postup pri certifikácií audítora kybernetickej bezpečnosti a ktorá 
vyžaduje v kritériách certifikácie aj minimálne požiadavky na úroveň vzdelania a prax žiadateľa 
o overenie odbornej spôsobilosti. 

V súvislosti s Vašou otázkou týkajúcou sa predmetu podnikania právnickej osoby 
zabezpečujúcej audit kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom certifikovaného audítora 
kybernetickej bezpečnosti alebo certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti uvádzame, 
že pri označení predmetu podnikania odporúčame dodržať požiadavku jeho určitosti 
a zrozumiteľnosti. V tejto otázke sa odporúčame obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR, pod 
ktorého obchodný register spadá. Túto činnosť vykonáva právnická osoba prostredníctvom 
fyzickej osoby – certifikovaného audítora, čo je v súlade s § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 69/2018 Z. z. 
a zároveň vyhláškou č. 436/2019 Z. z. Riadny výkon auditu kybernetickej bezpečnosti je teda 
podmienený tým, aby túto činnosť vykonávala fyzická osoba – certifikovaný audítor kybernetickej 
bezpečnosti.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 
 
  

  
  
  
  

 

 


